Beste ouder(s) en verzorger(s),
We zijn bezig met de laatste weken van 2020. Een jaar dat helemaal in het teken
heeft gestaan van het coronavirus. Vanaf de maand maart zijn we ook op Veenoord bezig geweest om, onder moeilijke omstandigheden, onderwijs aan te bieden aan alle leerlingen. Leerlingen, medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) verdienen een groot compliment voor de inzet en prestaties die de afgelopen maanden
zijn geleverd. Het aantal besmettingen is gelukkig beperkt gebleven en het overgrote deel van de lessen is gegeven. Ik had in deze laatste nieuwsbrief van 2020
graag de aankondiging willen doen van de Veenoordplannen voor de tweede
helft van dit schooljaar. Helaas is de realiteit anders en staan we voor de uitdaging van een tweede lockdown.
Premier Mark Rutte heeft bekend gemaakt dat ook de VO-scholen dicht gaan in
de periode van 16 december 2020 tot 18 januari 2021. Voor Veenoord betekent
deze lockdown dat de komende weken geen fysieke lessen aangeboden zullen
worden. Vanaf dinsdag 5 januari zullen we het nieuwe kalenderjaar starten met
het aanbieden van online-lessen. Over het hoe en wat vindt u verderop in deze
nieuwsbrief meer praktische informatie.
We zijn er van overtuigd dat we ook deze tweede lockdown goed zullen doorstaan. Samen met u gaan we onze leerlingen de best mogelijke aanpak bieden die
(online) mogelijk is. Allereerst is het tijd voor een welverdiende vakantie. Ik hoop
dat we een nieuw jaar tegemoet gaan waarin we corona achter ons kunnen laten.
Ik wens u, namens alle medewerkers van de school, hele goede feestdagen toe
en een gezond en gelukkig 2021!!!
Groet, A.J. Wynia (locatie-directeur)
Corona-update: data en andere praktische zaken…...
 15/12 laatste schooldag 2020.
 16/12 vervroegde start van de Kerstvakantie voor leerlingen (de school is nog
telefonisch bereikbaar tot vrijdag 18/12.
 16/12/2020—04/01/2021 Kerstvakantie.
 04/01 Organisatie-dag personeel Veenoord. (leerlingen nog vrij) Deze dag
komt het online-lesrooster beschikbaar in MAGISTER en is de school weer telefonisch bereikbaar.
 05/01 Start onlinelessen Bij elke les in MAGISTER staat een TEAMS-link waarmee leerlingen toegang krijgen tot de online-les. Deze methode wordt nu ook
al gebruikt en is bekend bij leerlingen.
 12/01 Persconferentie kabinet met de vooruitzichten vanaf 18 januari.
 15/01 U ontvangt een nieuwsbrief over de (gewenste) heropening van de
school.
 18/01 Onder voorbehoud!!! Heropening Veenoord en hervatting fysieke lessen
 We hopen dat inmiddels alle leerlingen de beschikking hebben over een device. Leerlingen zonder device zullen in het nieuwe jaar uitgenodigd worden om
naar school te komen en daar de lessen te volgen.
 De lockdown in maart heeft ons geleerd dat er leerlingen zijn die grote moeite
hebben met het volgen van onlinelessen. Coaches kunnen in overleg met ouder(s) en verzorger(s) leerlingen uitnodigen om op school de online-lessen te
volgen.
 Jongeren tot 18 jaar wordt toegestaan om in groepsverband buiten te sporten.
De komende dagen gaan we uitzoeken of we, als het weer het toestaat, in januari buitensport kunnen aanbieden. U wordt daar later over geïnformeerd.

